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            Передмова до опису № 1 фонду № 78 
Управління Миколаївського телеграфного відділення 

телеграфного департаменту 
Міністерства пошт і телеграфів 

за 1859 – 1886 роки 
 

 В ХІХ столітті з розвитком промисловості, сільського господарства, 
транспорту, торгівлі, а також з приєднанням нових територій виникає нагальна 
необхідність безперебійного зв’язку. Таким зв’язком стає телеграф. В країні 
створюються телеграфні станції, прокладаються телеграфні лінії. Офіційним 
початком роботи телеграфного зв’язку в Росії можна вважати 15 квітня 1855 
року, коли відкрилась перша телеграфна магістраль між Санкт-Петербургом і 
Москвою. 
 Миколаївське телеграфне відділення було засноване в 1860 році і відало 
телеграфними станціями ряду міст півдня Росії. 
  Спочатку діяльність, пов’язана з телеграфним зв’язком, здійснювалась 
військовим відомством, потім відомством шляхів сполучення і публічних 
будівель. Згідно з наказом по телеграфному відомству від 24 грудня 1864 року 
№ 1 Телеграфне управління об’єднано з Поштовим і передано із відомства 
Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель у 
підпорядкування Поштового Департаменту. 2 вересня 1867 року військова 
структура телеграфного відомства була замінена на цивільну.  
 З 1866 року створено Телеграфний департамент Міністерства пошт і 
телеграфів Росії, з 1868 року – Міністерства внутрішніх справ. 
 22 травня 1884 року у складі МВС Російської імперії утворено Головне 
управління пошт і телеграфів.  
 Відповідно до закону від 28 травня 1885 року для керівництва поштовою 
та телеграфною частиною будо впроваджено округи. На півдні країни поштово-
телеграфні контори і відділення відносились до Одеського поштово-
телеграфного округу і підпорядковувались  Головному управлінню пошт і 
телеграфів Миністерства внутрішніх справ. 
 У ХІХ столітті кордони Російської імперії розширились далеко на 
Південь і тому в кінці 1855 року для зв’язку з новими територіями Півдня в дію 
було запущено телеграфну лінію: Москва-Довськ-Київ-Кременчук- 
Єлисаветград-Миколаєв. 
  Регулярний зв’язок на Миколаївщині з’явився у 18 столітті, електричний 
телеграф у місті почав діяти у 1855р. До цього часу працював «оптичний» 
телеграф, центральний пункт якого розташовувався на території астрономічної 
обсерваторії і служив для передачі і прийому інформації, розпоряджень портам 
Півдня і Чорноморському флоту. Телеграфна лінія Миколаїв-Кременчук-Київ-
Москва-Перербург почала діяти з 1859 р., на той час вже існував телеграфний 
зв’язок з Сімферополем. Ліквідоване в 1874 році з утворенням телеграфних 
округів. 
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 Управління Миколаївського телеграфного відділення займалось 
будівництвом та введенням в дію нових телеграфних ліній і станцій, їх 
ремонтом, наглядом за телеграфами залізниць, улаштуванням додаткових 
дротів, улаштуванням для зручності публіки на станціях залізниць урядових 
телеграфних установ, забезпеченням безперервного процесу навчання нових 
осіб для служби у телеграфному відомстві.  
 До опису увійшла 101 справа, а саме: обіжники Телеграфного управління 
та департаменту, накази начальника Миколаївського телеграфного відділення з 
основної діяльності та особового складу, документи про порядок роботи, 
утримання, ремонт та відкриття нових телеграфних станцій і ліній, рапорти 
завідуючих телеграфними станціями, прибутково-видаткові книги, відомості, 
штатні розписи працівників телеграфних станцій та сигнальної школи, 
листування; формулярні та послужні списки службовців телеграфних станцій, 
документи про особовий склад службовців Миколаївського відділення. 

Опис складено за хронологічним принципом, всередині річних розділів за 
ступенем важливості документів. Окремо виділені документи з особового 
складу. Заголовки справ уніфіковані. 
 
 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу                                                           В.В.Нечитайло 
зберігання, обліку та довідкового апарату 
18.06.2012  
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Фонд № 78                                                                         
Опис № 1 
справ постійного зберігання 
за  1859 – 1877 роки  
 
 

№ 
з\п 

Ін-
декс 
спра

ви 

Заголовок справи Крайні 
дати доку-
ментів 

Кіль-
кість 
арку-
шів 

При-
мітки 

 

1 2 3 4 5 6 
  1859 рік 

 
   

1  Обіжники Телеграфного управління  
про порядок нарахувань  за передачу 
та доставку кореспонденції,  прийом і 
передачу депеш за кордон,  
створення нових станцій і ліній, 
можливості передачі депеш  
російською, німецькою і 
французькою мовами інш. питань 
 

10 січня 
29 вересня 

1859 
 

21  

2  Інструкції Телеграфного управління 
та листування з ним по складанню 
кошторисів на ремонт і утримання 
телеграфних ліній, про надання 
звітності, проведення ремонтних 
робіт телеграфних ліній, визначення 
заробітної плати службовцям 
телеграфних ліній і станцій при 
відсутності штатного розпису; 
тимчасовий штатний розпис 
працівників телеграфних станцій та 
сигнальної школи  
 
 
 
 
 
 
 

14 листопада 
1859 

26 січня 
1860 

37  
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1 2 3 4 5 6 
  1960 рік 

 
   

3  Обіжник Телеграфного управління 
про порядок роботи телеграфних 
станцій, інструкція про використання 
та обслуговування батарей на 
станціях; листування з Телеграфним 
управлінням про огляд і ремонт 
телеграфних ліній, переведення 
телеграфних станцій на електричне 
освітлення, прийом і передачу депеш 
за кордон, умови прийому на роботу 
вільнонайманих телеграфістів, 
технічний список робіт на лініях 
Миколаївського телеграфного 
відділення, форми бланків для 
ведення діловодства на станціях та 
надання ними звітності  
 

28 січня 
1960 

19 січня 
1962 

202  

4  Накази начальника Миколаївського 
телеграфного відділення з основної 
діяльності 

30 червня 
7 жовтня 

1860 
 

7  

5  Документи про будівництво 
телеграфної лінії  Москва - Тула - 
Орел - Харків - Кременчук (угода, 
відомості, телеграфні депеші, 
рапорти, квитанції); листування з 
телеграфним управлінням про якісне 
проведення робіт з прокладання 
телеграфної лінії на ділянці 
Миколаївського відділення, своєчасне 
надання рапортів і актів 
 

19 липня 
1860 

16 серпня 
1862 

117  

6  Те саме, телеграфної лінії Бердянськ - 
Маріуполь - Таганрог - Ростов - 
Новочеркаськ  і лінії   Харків - Бахмут 
- Маріуполь (кошторис, схема, 
креслення, рапорти, прибутково-
видаткова книга, відомості, описи, 
листування та інш.) 
 
 
 

21 липня 
1860 

 20 червня 
1866 

508  



5 
 

1 2 3 4 5 6 
7  Документи про будівництво 

телеграфної лінії Сімферополь - 
Феодосія - Керчь та Бориславль - 
Єкатиринославль (кошторис, 
пояснювальна записка, рапорти, 
відомості, акти, описи, листування та 
інш.) 
 

21 липня 
1860 

27 листопада 
1863 

445  

8  Документи про роботу та ремонт 
телеграфної лінії Херсон -   
Новочеркаськ та телеграфних  
станцій (звіт, відомості, рапорти та 
інш.) 
 

25 липня 
1860 

16 грудня 
1861 

66  

9  Документи про будівництво другої  
телеграфної лінії Бердянськ - 
Мелітополь - Бериславль (кошторис, 
креслення, відомості, описи, рапорти 
листування та інш.)  
 

23 жовтня 
1860 

23 вересня 
1862 

 

109  

10  Рапорти завідуючого телеграфною 
станцією у м. Сімферополь, 
листування з телеграфним 
управлінням про переведення 
старшого телеграфіста Сімферополь-
ської телеграфної станції Г.Ієнні на 
роботу в Одеську телеграфну станцію 
 

11 лютого 
1860 

28 січня 
1861 

 

9  

11  Листування з Телеграфним 
управлінням та Миколаївською 
міською думою про перенесення 
існуючої телеграфної лінії між 
Одесою і Миколаєвом на поштову 
дорогу між цими містами та відкриття 
нової телеграфної лінії 
 

3 листопада 
1860 

13 лютого 
1861 

11  

  1861 рік 
 

   

12  Документи про будівництво   
телеграфної лінії Сімферополь - Ялта 
(депеші, пояснювальні записки, 
рапорти, описи, листування) 
 
 

27 травня 
1861 

31 жовтня 
1862 

157  
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1 2 3 4 5 6 
13  Документи про організацію роботи 

телеграфних станцій та ліній 
(вказівки, креслення, таблиці, описи, 
рапорти, листування) 
 

4 листопада 
1861 

12 грудня 
1863 

193  

14  Те саме 2 грудня 
1861 

6 травня 
1862 

 

122  

  1962 рік 
 

   

15  Накази начальника Миколаївського 
телеграфного відділення з основної 
діяльності 
 

15 січня 
3 жовтня 

1862 

56  

16  Листування з Телеграфним управ-
лінням, Московським телеграфним 
відділенням, телеграфними станціями 
про передачу телеграфної лінії 
Обоянь - Валки у підпорядкування 
Миколаївського телеграфного 
відділення 
 

9 січня 
1862 

18 січня 
1963 

67  

17  Листування з Телеграфним 
управлінням та Військовим 
губернатором              м. Сімферополя 
про перенесення існуючої 
телеграфної лінії між Бериславлем і 
Мелітополем на поштову дорогу між 
цими містами 
 

14 травня 
1862 

30 грудня 
1863 

8  

  1863 рік 
 

   

18  Обіжник Телеграфного управління 
про порядок звільнення  нижніх чинів 
із телеграфної служби; накази по 
Миколаївському відділенню з 
основної діяльності; листування з 
Телеграфним управлінням та рапорти 
начальників телеграфних відділень 
про точність передачі телеграфних 
повідомлень, необхідність тарифів 
для внутрішньої кореспонденції та 
передачі депеш за кордон, порядок 

16 січня 
1863 

21 вересня 
1864 

189  
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1 2 3 4 5 6 
передачі приватних депеш по 
естафеті на ім’я імператора та 
кавказьких депеш, видання мап 
телеграфних ліній російською та 
французькою мовами, порядок 
отримання і оформлення механіками і 
ревізорами подорожніх листів, 
призначення осіб із службовців 
Миколаївського відділення для 
служби на Севастопольську станцію; 
розповсюдження мапи європейських 
телеграфних ліній  
 

19  Накази по телеграфному відомству з 
основної діяльності 

5 січня 
12 грудня 

1963 
 

148  

20  Накази начальника Миколаївського 
телеграфного відділення з основної 
діяльності 
 

29 квітня 
21 серпня 

1863 

20  

21  Документи про будівництво і здачу в 
експлуатацію телеграфної лінії 
Черкаськ - Ставрополь і Єгорлицької 
контрольної телеграфної  станції 
(рапорти, відомості, акти, описи, 
листування та інш.) 
 

8 червня 
1863 

10 вересня 
1864 

 

109  

22  Те саме, 3-ої   телеграфної лінії Одеса 
- Миколаїв - Кременчук  (кошторис, 
пояснювальна записка, рапорти, 
відомості, акти, описи, листування та 
інш.) 
 

12 грудня 
1863 

31 січня 
1868 

 

88  

23  Листування з управлінням 
Новоросійського і Бессарабського 
генерал-губернатора про перенесення 
існуючої телеграфної лінії від 
Маріуполя через Таганрог до 
Морськочулецької поштової станції, в 
зв’язку з будівництвом нової 
поштової дороги між цими містами  
 
 

21 серпня 
4 вересня 

1963 
 

4  
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1 2 3 4 5 6 
 

  1864 рік 
 

   

24  Обіжник Телеграфного управління та 
листування з ним про порядок 
організації екзаменів під час прийму 
на станцію учнів для вивчення основ 
телеграфної справи, складання 
звітності відповідно до нових форм 
бланків, розподіл коштів на 
освітлення і опалення станцій і 
відділень, щомісячне надання 
відомостей щодо проведення 
ремонтних робіт, правильне ведення 
документів бухгалтерського обліку, 
новий порядок передачі 
метеорологічних і зашифрованих 
депеш та депеш за кордон, а також 
отримання депеш Державного банку і 
його контор про перекази грошей 
фізичним особам; штатний розпис 
телеграфних станцій, підвідомчих 
Миколаївському телеграфному 
відділенню   
 

2 січня 
26 листопада 

1864 

128  

25  Накази по телеграфному відомству з 
основної діяльності 

4 січня 
1864 

30 жовтня 
1865 

 

140  

26  Те саме, по відомству шляхів 
сполучення та публічних будівель з 
основної діяльності 
 

9 січня 
30 грудня 

1864 

217  

27  Те саме, начальника Миколаївського 
телеграфного відділення з основної 
діяльності 
 

30 квітня 
1 липня 

1864 
 

7  

28  Рапорти начальників телеграфних 
станцій про прибутково-видаткові 
операції протягом 1863 року; описи 
документів, що додаються до річного 
звіту начальника Миколаївського 
відділення (рапорти, відношення, 

17 лютого 
20 листопада 

1964 

192  
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1 2 3 4 5 6 
приписи) 

29  Листування з начальниками 
телеграфних відділень та станцій з 
особового складу  

22 січня 
1864 

3 лютого 
1865 

 

21  

  1865 рік 
 

   

30  Обіжники Телеграфного управління 
про порядок витрат телеграфних 
відомств, нарахувань пенсій 
службовцям телеграфних відділень, 
які звільнюються у відставку, 
переведення службовців за власним 
бажанням з одного телеграфного 
відділення до іншого; листування з 
ним  порядок надання відомостей про  
доставку телеграм Державного банку 
та надання відомостей щодо 
приміщень телеграфних станцій, 
щорічних сум виплат на утримання 
квартир для службовців, кількості 
чиновників на кожній станції та 
кошти на жалування для них в зв’язку 
з об’єднанням телеграфних станцій з 
поштовими конторами, прийом депеш 
італійською мовою на Керченській 
телеграфній станції, допущення жінок 
до виконання обов’язків телеграфістів 
на станціях  в Миколаєві, Харкові, 
Кременчуку та Єлисаветграді 
 

5 січня 
1965 

16 березня 
1866 

121  

31  Документи про налагодження 2-го 
дроту на лінії Ставрополь – 
Новочеркаськ, 3-го дроту на лінії 
Москва – Бахмут і нової лінії до 
Новочеркаська, а також дроту від 
Орла до Харкова (відомості, рапорти, 
акти, квитанції, листування) 
 
 
 
 
 

5 квітня 
1865 

15 квітня 
1869 

95  
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32  Документи про ремонт електро-

магнітного телеграфу  Миколаїв - 
Сімферополь - Перекоп з гілкою до 
Херсона та будівництво телеграфної 
лінії Бериславль - Сімферополь 
(конракти з контр-агентами, 
відомості, описи, рапорти, акти, 
листування) 
 

27 квітня 
1865 

4 березня  
1869 

 

89  

33  Докусенти про налагодження 3-го 
дроту на  лінії Таганрог - Ростов - 
Новочеркаськ (кошторис, відомості, 
описи, рахунки, журнали обліку 
виконаних робіт, витраченого 
матеріалу та робочої сили, 
листування) 
 

17 вересня 
1865 

18 квітня 
1870 

105  

  1866 рік 
 

   

34  Обіжники телеграфного управління 
Міністерства пошт і телеграфів про 
суворий відбір та екзамени для осіб 
на посаду ревізорів телеграфних 
станцій, допущення осіб жіночої статі 
до вивчення телеграфної справи, 
правила складання, розгляду, 
затвердження і виконання 
Державного розпису, порядок 
складання фінансових кошторисів 
Міністерств і Головних управлінь, 
розписів існуючих по різних 
управліннях зборів, прибутків і 
видатків; листування з телеграфним 
управлінням про надання відомостей 
щодо утримання і ремонту 
телеграфних ліній, заготівлю лісу для 
стовпів, організацію та встановлення 
комутаторів на станціях. Статистичні 
відомості про рух телеграфної 
кореспонденції. 
 
 
 
 

9 лютого 
1866 

серпень 
1867 

 

344 
 

 



11 
 

1 2 3 4 5 6 
35  Обіжники телеграфного департаменту 

Міністерства пошт і телеграфів та 
листування з ним про надання права 
губернатору проведення ревізій в 
губернських і повітових поштових і 
телеграфних установах, улаштування 
військового телеграфу, порядок 
відсилки депеш естафетою та сплату 
коштів за цю послугу, збереження 
змісту депеш у таємниці; нові 
правила переказу кредитів із однієї  
каси і однієї статті кошторисного 
параграфу до іншої каси і іншої статті 
того ж параграфу, розповсюдження 
тарифів на щойно відкритих станціях, 
внесення до кошторису ремонтних 
робіт тільки існуючих ліній і станцій; 
встановлення літерних апаратів 
системи професора Юза, створення 
умов телеграфним підприємцям 
Зельцеру і Гаттендорфу в їх 
дослідженнях в межах Росії по 
будівництву прямої англо-індійської 
телеграфної лінії  
 

31 грудня 
1866 

29 січня 
1868 

358  

36  Документи про налагодження двох 
нових дротів лінії  Одеса – 
Бериславль (кошторис, відомості, 
рахунки, описи, акти, рапорти, 
квитанції, листування) 
 

13 червня 
1866 

17 січня 
1869 

 

104  

37  Те саме, 2-го дроту лінії Бахмут - 
Новочеркаськ (кошторис, відомості, 
акти, рахунки, рахунки, листування) 
 

6 липня 
1866 

8 жовтня 
1870 

78  

38  Те саме, 3-го дроту лінії Кременчук - 
Полтава - Харків (кошторис, рахунки, 
відомості, рапорти, листування) 
 

8 липня 
1866 

26 березня 
1868 

49  

39  Те саме, 2-го дроту лінії Царицин - 
Новочеркаськ (відомості, описи, акт, 
рапорти, листування) 

27 липня 
1866 

30 листопада 
1867 

 

12  



12 
 

1 2 3 4 5 6 
40  Документи про налагодження 3-го 

дроту лінії Орел - Харків (акти, 
описи, листування) 

7 жовтня 
19 грудня 

1866 
 

5  

41  Описи документів, що додаються до 
річного звіту начальника 
Миколаївського відділення (рапорти, 
відношення, квитанції, відомості, 
витяг із шнурової книги) 
 

9 лютого 
1866 

7  

  1867 рік 
 

   

42  Обіжники, приписи, повідомлення, 
об’яви Міністерства пошт і 
телеграфів, поштового департаменту 
про пересилку поштою книг та 
документів, порядок оформлення 
закордонної кореспонденції, 
відправлення кореспонденції по 
естафеті, оформлення і пересилку 
посилок з дорогоцінними речами, 
порядок записів в шнурових книгах і 
терміни їх подачі в місцеві 
контрольні палати, надання ревізійній 
комісії витягів із авансових рахунків 
про витрати по телеграфній 
кореспонденції та інш. питань за 1867 
рік; накази Міністра пошт і 
телеграфів з особового складу, 
надруковані в біржових відомостях за 
1967 рік 
 

 19  

43  Документи про улаштування 
телеграфної станції в м. Ялта 
(виконавчий кошторис, відомості, 
рапорти, листування) 

10 березня 
1867 

4 травня 
1868 

 

23  

44  Те саме, телеграфної станції разом з 
поштовою конторою в м. Чугуєв 
(відомості, рапорти, листування) 
 
 
 
 

24 травня 
1867 

16 лютого 
1868 

 

18  
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45  Документи про налагодження 3-го 

телеграфного дроту лінії Харків - 
Бахмут (кошторис, відомості, 
рапорти, акти, листування) 
 
 

26 травня 
1867 

4 листопада 
1868 

100  

46  Документи про будівництво нової 
телеграфної лінії Новочеркаськ – 
Воронеж (протокол загальних зборів 
Харківського статистичного комітету, 
відомості, листування) 
 
 

3 липня 
1867 

18 січня 
1868 

 

27  

47  Документи про налагодження 2-го 
телеграфного дроту лінії 
Сімферополь - Керчь (кошторис, 
відомості, рапорти, прохання, 
листування) 
 
 

10 липня 
1867 

15 травня 
1868 

124  

48  Документи про улаштування  
телеграфної станції між Бахмутом і 
Новочеркаськом у м. Іванівка 
(кошторис, креслення, відомості, 
рапорти, листування 
 
 

7 вересня 
1867 

13 червня 
1871 

92  

49  Документи про перебудову 
телеграфної лінії Новочеркаськ - 
Бериславль (кошторис, описи, акти, 
рапорти, квитанції, інструкції, 
прохання, листування) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 грудня 
1867 

30 вересня 
1868 

 
 

155  
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  1868 рік 

 
   

50  Обіжники Телеграфного депар-
таменту Міністерства пошт і 
телеграфів, Херсонської казенної 
палати про облаштування нових 
телеграфних ліній уздовж поштових 
трактів, порядок авансових видач, 
складання списків по кредитах, 
порядок ведення апаратних журналів 
на станціях, тарифи для щойно 
відкритих станцій, розповсюдження 
тарифів для міжнародної  
кореспонденції,  надання довідкових 
цін під час складання кошторису на 
будівництво і ремонт телеграфних 
ліній, порядок надання звітності, 
підготовку осіб для служби у 
телеграфному відомстві та інш. 
питань 
 

2 січня 
1868 

28 квітня 
1869 

 

234  

51  Документи про перенесення існуючої 
телеграфної лінії Горбиківка - 
Бабінська на  Бабінсько - Ростовську 
поштову дорогу і лінії Ростов – 
Горбиківка на Ростово – Аксайську 
залізну дорогу  (доповідна записка, 
кошторис, листування) 
 

23 лютого 
1868 

1 квітня 
1869 

71  

52  Документи про будівництво 
телеграфної станції в м. Золотоноша 
(авансовий звіт, рапорти, відомості, 
листування) 
 

11 листопада 
1868 

28 лютого 
1870 

 

76  

53  Відомості про стан казенного майна 
на телеграфних станціях 
Миколаївського відділення за 1867 
рік 
 

 75  

54  Листування з Телеграфним 
департаментом Міністерства 
внутрішніх справ про внесення 
пропозицій щодо перебудови 
Таманської телеграфної  

27 травня 
4 червня 

1868 
 

3  
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55  Листування з Телеграфним 

департаментом Міністерства 
внутрішніх справ, начальниками 
телеграфних станцій з особового 
складу 
 

24 жовтня 
1868 

7 червня 
1871 

74  

  1869 рік 
 

   

56  Документи про будівництво 
телеграфної станції в м. Ізюм із 
включенням існуючої телеграфної 
лінії Харків - Бахмут (кошторис, 
відомості, описи, рапорти, 
листування) 
 

27 березня 
1869 

4 грудня 
1870 

113  

57  Те саме, телеграфної станції в  
м. Карасубазар (кошторис, відомості, 
рапорти, журнал обліку виконаних 
робіт, розрахунковий лист, 
листування) 
 

23 червня 
1869 

1 березня 
1871 

 

84  

58  Те саме, телеграфної станції в            
м. Нахічевань (кошторис, план, 
відомості, описи, рапорти,  
листування) 
 

30 червня 
1869 

15 грудня 
1870 

 

73  

59  Те саме, телеграфної лінії 
Сімферополь - Євпаторія та станції в 
м. Євпаторія (кошторис, описи, 
відомості, рапорти, квитанції, 
листування) 
 

4 грудня 
1869 

13 жовтня 
1872 

172  

  1870 рік 
 

   

60  Обіжники телеграфного департаменту 
Міністерства внутрішніх справ та 
листування з ним  про тарифи 
внутрішньої кореспонденції, 
безкоштовну пересилку депеш із 
Франції, яка приєдналась до 
міжнародної конвенції держав, 
припинення безкоштовної передачі по 
урядових лініях службових телеграм 
країн англо-індійської лінії, відкриття 

2 січня 
30 грудня 

1870 
 

316  
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нової телеграфної лінії Москва-
Тамбов, улаштування і утримання 
з’єднувальних гілок між 
телеграфними лініями залізниці і 
загальною урядовою мережею 
Російської імперії, використання 
апаратів А. Пітерсона, безкоштовну 
передачу метеорологічних депеш до 
головної фізичної обсерваторії у       
м. Санкт-Петербург, нові тарифи 
передачі індоєвропейської 
кореспонденції,  сприяння 
губернаторів та земських зібрань 
будівництву і улаштуванню нових 
телеграфних ліній і станцій 
 

61  Документи про будівництво 
телеграфної станції в м. Слов’янськ 
(кошторис, відомості, рапорти, 
листування) 

28 червня 
1870 

3 грудня 
1871 

 

77  

62  Те саме, в м. Верхнедніпровськ та 
приєднання її до існуючої 
телеграфної лінії Кременчук - 
Катеринослав (кошторис, відомості, 
рапорти, рахунки, листування) 
 

23 листопада 
1872 

11 травня 
1870 

 

91  

63  Те саме, в м. Каховка (кошторис, 
рапорти, журнал обліку виконаних 
робіт, відомості, листування) 
 

24 грудня 
1870 

29 травня 
1873 

 

68  

  1871 рік 
 

   

64  Обіжники Телеграфного 
департаменту Міністерства внут-
рішніх справ про дотримання правил 
приймання телеграфної корес-
понденції, випуск систематичних 
збірників розпоряджень по 
телеграфному відомству, скорочення 
розсилки обіжників та наказів, 
порядок  прийому депеш внутрішньої 
кореспонденції на щойно відкритих 

11 лютого 
31 грудня 

1871 
 

175  
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станціях, обов’язкове надання 
додатків до кошторисів на 
будівництво нових телеграфних ліній 
і станцій, здійснення судочинства  за 
злочинами, скоєними посадовими 
особами, у разі порушення ними 
Статуту, пошкодження ліній, 
викрадення телеграфного обладнання; 
порядок використання коштів, 
асигнованих на опалення та 
освітлення телеграфних станцій та 
інш. 
 

65  Документи про будівництво 
телеграфної лінії Воронезько – 
Ростовської залізниці (пояснювальна 
записка до проекту, план,  креслення, 
списки станцій, листування)  
 
 

16 липня 
1871 

4 лютого 
1873 

50  

66  Те саме, телеграфної лінії Харків - 
Богодухів - Ахтирка - Лебедин - Суми 
(кошторис, відомості, наряди, описи, 
рапорти, телеграми, прибутково-
видаткова книга, листування)  
 

29 липня 
1871 

20 жовтня 
1873 

407  

67  Листування з Херсонською казенною 
палатою, Телеграфним департа-
ментом, телеграфними станціями про 
строки укладання фінансових 
кошторисів та надання відомостей 
щодо залишків, прибутків, витрат та 
наявних сум державних коштів при 
складанні касових річних відомостей, 
порядок оформлення депеш, 
прийнятих на апараті Юза, безупинну 
передачу депеш, які стосуються 
військової мобілізації з приміткою 
«по призову» та інш. питань 
 
 
 
 
 

25 січня 
10 серпня 

1871 
 

37  
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  1872 рік 

 
   

68  Обіжники телеграфного департаменту 
Міністерства внутрішніх справ про 
порядок затвердження штатних 
розписів телеграфних станцій; 
штатний розпис службовців 
управління Миколаївського 
телеграфного відділення і станцій на 
1872 рік; листування з начальниками 
телеграфних станцій Миколаївського 
відділення про порядок призначення 
надбавок службовцям станцій 
 

7 квітня 
1872 

22 серпня 
1873  

117  

  1873 рік 
 

   

69  Документи про передачу у 
підпорядкування Миколаївського 
телеграфного відділення від 
Житомирського щойно збудованої 
лінії Умань - Кременчук між 
залізничними станціями від Павлиша 
до Кременчука (рапорти, приписи, 
телеграми, листування) 
 

30 січня 
28 вересня 

1873 
 

16  

70  Документи про налагодження 
додаткового, 4-го телеграфного дроту 
на лінії Харків - Кременчук 
(кошторис, відомості, рапорти, 
прибутково-видаткова книга, 
листування) 
 

5 липня 
1873 

27 вересня 
1874 

213  

  1874 рік 
 

   

71  Документи поро налагодження 
додаткового телеграфного дроту на 
лінії Сімферополь – Таганрог – 
Ростов-на-Дону (кошторис, схема, 
відомості, опис, листування) 
 
 
 
 
 

2 квітня 
1874 

7 червня 
1874 

 

14  
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72  Документи про будівництво 

телеграфної лінії Кременчук - Хороль 
- Миргород - Лохвиця - Ромни - 
Кременчук (рапорти, довідки, 
протоколи засідань та витяги із 
журналів  Роменської, Миргородської 
та Хорольської міських дум, 
пояснювальна записка, листування) 
 

23 жовтня 
1874 

12 жовтня 
1876 

36  

73  Документи про передачу частини 
ліній і станцій Миколаївського 
телеграфного відділення у 
підпорядкування Ростовського 
телеграфного округу (списки, 
відомості, описи, рапорти); 
листування з колезьким радником 
Дуровим про заснування з 1 січня 
1875 року Ростовського телеграфного 
округу і призначення його 
начальником управління цього 
округу;   прохання Дурова про 
надання відомостей щодо технічного і 
матеріального стану телеграфних 
ліній і станцій, особовий склад 
службовців, які переходять в його 
підпорядкування 
 

4 листопада  
1874 

13 серпня 
1877 

199  

74  Рапорти начальника телеграфної 
станції в Ростові-на-Дону про   
призначення начальника щойно 
відкритої Гірлівської телеграфної 
станції  
 

1 березня 
7 квітня 

1874 
 

5  

  Документи з особового складу 
 

   

  1859 рік 
 

   

75  Формулярні списки службовців 
телеграфних станцій 
 

серпень 
1859 

17 січня 
1862 

310                                                                                

76  Те саме 16 жовтня 
1859 

25 липня 
1860 

35  



20 
 

1 2 3 4 5 6 
  1860 рік 

 
   

77  Накази головного керуючого шляхів 
сполучення та публічних будівель з 
особового складу  
 

14 січня 
28 грудня 

1860 
 

41  

78  Формулярні списки осіб, які 
займають посади начальників та їх 
помічників на  телеграфних станціях 

21 січня 
1860 

10 лютого 
1862 

 

212  

79  Те саме 
 

31 жовтня 
1860 

31 жовтня 
1886 

357  

  1861 рік 
 

   

80  Накази по відомству шляхів 
сполучення та публічних будівель  
з особового складу 

5 січня 
21 грудня 

1861 
 

32  

81  Формулярні списки службовців 
телеграфних станцій 
 

27 березня 
1861 

21 грудня 
1862 

 

258 
 

 

  1862 рік 
 

   

82  Накази по відомству шляхів 
сполучення та публічних будівель з 
особового складу 

4 січня 
27 грудня 

1862 
 

40  

83  Формулярні списки осіб, які 
займають посади завідуючих та їх 
помічників на  телеграфних станціях 
 

27 березня 
1862 

31 січня 
1863 

 

132  

84  Формулярні списки службовців 
телеграфних станцій  

20 квітня 
12 грудня 

1862 
 

56  

85  Те саме 27 грудня 
1962 

19 березня 
1863 

161  
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1 2 3 4 5 6 
  1863 рік 

 
   

86  Накази по відомству шляхів 
сполучення та публічних будівель   
з особового складу 
 

3 січня 
31 грудня 

1863 

314  

87  Те саме 
 
 
 

3 січня 
26 грудня 

1863 

48  

88  Формулярні списки службовців 
телеграфних станцій 

17 лютого 
1863 

20 грудня 
1867 

 

236  

89  Формулярні та послужні списки 
службовців телеграфних станцій  
 

28 лютого 
1863 

20 січня 
1864 

 

72  

  1864 рік 
 

   

90  Накази по відомству шляхів 
сполучення та публічних будівель  
з особового складу 

8 січня 
7 червня 

1864 
 

20  

91  Те саме, по телеграфному відомству 
 

24 грудня 
1864 

4 квітня 
1865 

 

19  

92  Формулярні та послужні списки 
службовців телеграфних станцій  
 

8 січня 
1864 

29 січня 
1865 

 

134  

93  Документи про особовий склад 
службовців Миколаївського 
відділення (свідоцтва, білети, 
атестати, розписки, Укази імператора 
про переведення в наступний чин та 
інш.) 
 
 

21 січня 
1864 

14 листопада 
1869 

 
 

26  
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1 2 3 4 5 6 
  1865 рік 

 
   

94  Накази по телеграфних лініях 
з № 1 по № 91 з особового складу  
 

9 січня 
15 грудня 

1865 

126  

95  Формулярні та послужні списки 
службовців телеграфних станцій  
 

5 лютого 
1865 

17 січня 
1869 

 

93  

  1866 рік 
 

   

96  Накази по телеграфних лініях 
з № 1 по № 75 з особового складу 
 

8 січня 
23 грудня 

1866 
 

105  

  1867 рік 
 

   

97  Накази начальника управління 
Миколаївського телеграфного 
відділення з особового складу           
за 1867 рік 
 

 85  

  1868 рік 
 

   

98  Накази по телеграфних лініях  
з № 1 по № 129 з особового складу 
 
 

8 січня 
21 грудня 

1868 

140  

  1869 рік 
 

   

99  Накази по телеграфних лініях 
з № 1 по № 136 з особового складу 
 
 

3 січня 
1 грудня 

1869 
 

147  

  1870 рік 
 

   

100  Накази по телеграфному відомству  
з № 1 по  № 46 з особового складу 
 
 

8 січня 
9 грудня 

1870 
 
 
 
 

90  
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1 2 3 4 5 6 
101  Архівний опис № 1 справ постійного 

зберігання фонду № 78 за 1859-1877 
роки 

 6  

 
 
До опису внесено 101 (сто одну) справу з № 1 по № 101. 
 
 
Опис перероблений головним спеціалістом відділу               В.В.Нечитайло 
зберігання, обліку та довідкового апарату 
15.06.2012  
 
 
СХВАЛЕНО                                                             
Протокол засідання ЕПК 
держархіву Миколаївської області           
від_____________№___                           
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Перевідна таблиця номерів справ 
 

Новий № 
 

Старий №  Новий № Старий № 

1 2  3 4 
1 1  39 44 
2 2  40 41 
3 6  41 46 
4 4  42 54 
5 5  43 99 
6 3  44 50 
7 8  45 49 
8 10  46 47 
9 7  47 52 
10 84  48 51 
11 9  49 53 
12 13  50 58 
13 15  51 57 
14 12  52 59 
15 17  53 56 
16 19  54 75 
17 18  55 96 
18 26  56 62 
19 19а  57 63 
20 23  58 61 
21 22  59 65 
22 20  60 70 
23 21  61 67 
24 27  62 66 
25 30  63 68 
26 32  64 74 
27 28  65 73 
28 29  66 71 
29 94  67 72 
30 33  68 97 
31 38  69 76 
32 37  70 77 
33 36  71 98 
34 43  72 78 
35 48  73 79 
36 45  74 80 
37 42  75 83 
38 40  76 82 
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1 2  3 4 
77 11  89 91 
78 85  90 31 
79 81  91 34 
80 14  92 92 
81 86  93 93 
82 16  94 35 
83 88  95 95 
84 87  96 39 
85 89  97 55 
86 24  98 60 
87 25  99 64 
88 90  100 69 
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В опису пронумеровано 25 (двадцять п’ять) аркушів. 
 
 
 
Головний спеціаліст відділу зберігання,    В.В.Нечитайло 
обліку та довідкового апарату 
17.09.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Державний архів      ЗАТВЕРДЖУЮ 
Миколаївської області     Директор Державного архіву 
        Миколаївської області 
 

        ____________ Л.Л.Левченко 
 

        ____________________ 2012  
А  К  Т  
від  ________________ 2012   № ____ 
 
ПРО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ОПИСУ 
 
Фонд № 78 
 

Категорія № 3 
 
Управління Миколаївського телеграфного відділення  
телеграфного департаменту Міністерства пошт і телеграфів 
 

За станом на 30.05.2012 за описом № 1 фонду № Ф-78 значилось  
100 справ за 1859-1877 роки. 

Опис мав рукописний вигляд і не відповідав сучасним вимогам обліку й 
пошуку інформації, тому у 2012 році здійснено його перероблення. Старий 
архівний опис внесено до нового опису № 1 за № 101, за рахунок чого 
збільшено загальну кількість справ на 1 одиницю.  

За станом на 15.06.2012 за описом № 1 фонду № 78 значиться 101 справа  
за 1859-1877 роки. 

Проведені такі види робіт: 
- складено передмову до опису; 
- уточнені і перескладені  заголовки  справ; 
- уточнені дати справ; 
- проведено пересистематизацію справ; 
- укладено перевідну таблицю;  
- надрукований новий опис; 
- перешифровано справи 

 Перероблення опису здійснив  
головний спеціаліст відділу зберігання,                               В.В.Нечитайло 
обліку та довідкового апарату 
18.06.2012 
 
Зміни до облікових документів внесено: 
 
Заступник директора- 
головний зберігач фондів                            Г.Б.Пікуль 
_________________ 2012  


